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 DispensA e rATiFicAÇÃo De LiciTAÇÃo nº 10/2023. processo 
nº 31/2023. Dispensa nº 10/2023. objeto: contratação de empresa apta 
a prestação de serviço de locação de palco no tamanho 5x5 metros, 
por Dispensa de Licitação. Declaro dispensável a Licitação com fun-
damento no Artigo 24, inciso iV da Lei nº 8.666/93, a favor de Angola 
sonorizacao Ltda - 09.033.635/0001-60, situada na rua Vitor sarto, 
nº 246, Boa esperança, eloi Mendes/MG com o Valor Total de r$ 
16.990,00 (dezesseis mil, novecentos e noventa reais). Face no disposto 
submeto o ato à autoridade superior para Ratificação. Regiane Machado 
Martins - secretária de Administração.
 RATIFICAÇÃO. Ratifico o ato da Sra. Regiane Machado Martins, 
secretária de Administração, que declarou dispensável a Licitação, 
com fundamento no Artigo 24, inciso iV da Lei 8.666/93 a favor de 
Angola sonorizacao Ltda - 09.033.635/0001-60, situada na rua Vitor 
sarto, nº 246, Boa esperanca, eloi Mendes/MG com o Valor Total de 
r$ 16.990,00 (dezesseis mil, novecentos e noventa reais), para con-
tratação de empresa apta a prestação de serviço de locação de palco 
no tamanho 5x5 metros, por Dispensa de Licitação. publique-se. paulo 
roberto Belato carvalho - prefeito Municipal.
cHAMADA pÚBLicA nº 04/2023. Assunto: Aviso de edital - pro-
cesso nº 34/2023. objeto: chamamento público para possíveis e futu-
ros fins de apresentações musicais para atender às necessidades da 
secretaria Municipal de esporte, Turismo, Lazer e cultura, iniciando 
o prazo para credenciamento em 13/02/2023 até 31/12/2023. o edital 
está disponível no site: www.eloimendes.mg.gov.br. Mais informações 
pelo fone: (35) 3264-3494. elói Mendes, 13/02/2023. paulo roberto 
Belato carvalho - prefeito Municipal.

16 cm -15 1750695 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2023 
pregão eletrônico nº 01/2023. processo Licitatório nº 05/2023. objeto: 
Aquisição de 10.000 kg de ortopolifosfato de sódio em solução aquosa. 
Valor total: r$ 174.500,00. Detentora do registro: AGuATop soLu-
ÇÕes susTenTáVeis eM Meio AMBienTe e sAneAMenTo 
LTDA. cnpJ: 30.274.793/0001-06. Vigência da Arp: 13/02/2023 a 
13/02/2024. naiara ozelani pereira – Diretora do sAAe.

2 cm -15 1750563 - 1

Engenheiro Caldas

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 010-2023

pregao registro De preço nº 010-2023 objeto: registro De preço para 
Futura e eventual Aquisição De prudutos e materiais para higiene pes-
soal, descartaveis e limpeza, Município de engenheiro caldas x super-
mercado e Açougue 2 Amigos Ltda VALor r$ 1.651.778,80, vigência 
12 meses, pregoeiro

preGÃo presenciAL reGisTro De preÇo nº 011-2023
pregão presencial registro de preço 011-2023. objeto: Aquisição de 
gás com substituição do botijão de 13 kg, e produtos de mercearia em 
geral, Município de engenheiro caldas x Adilson Teixeira coelho -Me 
VALor r$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), supermercado 
e Açougue 2 Amigos Ltda VALor r$ 941.082,50, sheila Ferreira Da 
silva 13774288690 VALor r$ 284.000,00, sirley elaine rodrigues 
De sales 00781778638 VALor r$ 238.320,00 e Jose Geraldo Lopes – 
Me VALor r$ 289.565,00, vigência 12 meses, pregoeiro

4 cm -15 1750834 - 1

Entre Rios de Minas

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023

A prefeitura Municipal de entre rios de Minas/MG, torna público,a 
abertura do processo Licitatório n.º 049/2023, na modalidade Tomada 
de preços n.º 001/2023, edital de Licitação n.º 011/2023. objeto: con-
tratação de pessoa jurídica para realização das obras de engenharia 
pertinentes à implantação de Melhorias sanitárias Domiciliares, neste 
Município de entre rios de Minas (MG). critério de julgamento: 
empreitada por Menor preço Global. Data de abertura: 08 de março 
de 2023, às 09:00 horas (horário de Brasília). Local: sala de reuniões 
da comissão de Licitação, localizada na sede da prefeitura Municipal, 
à rua Jeceaba, nº 107, Bairro senhor dos passos, em entre rios de 
Minas (MG). o edital e seus Anexos poderão ser adquiridos na sede 
da prefeitura Municipal, junto à comissão permanente de Licitações, à 
rua Jeceaba, nº 107, Bairro senhor dos passos, em entre rios de Minas 
(MG), ou no link “Licitações”, sub-link “Licitações 2023 - Tomada de 
preços” do sítio eletrônico www.entreriosdeminas.mg.gov.br Mais 
informações pelo telefone (31) 98623-6614. entre rios de Minas/MG, 
15 de fevereiro de 2023. JosÉ WALTer resenDe AGuiAr - pre-
FeiTo MunicipAL.

4 cm -15 1750813 - 1

Faria Lemos

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PROCESSO N.º 013/2023 

– TOMADA DE PREÇO N.º 002/2023
o Município De FAriA LeMos - MG, torna público nos termos 
da Lei 8.666/93 e suas alterações, por intermédio da c.p.L, o processo 
nº 013/2023 - Tomada de preço nº 002/2023, com abertura para o dia 
03/03/2023 às 14:00 hs, Visa: Acabamento para atendimento as neces-
sidades do corpo de Bombeiros da sede Administrativa Municipal para 
a execução dos serviços estabelecidos no memorial descritivo, projeto 
básico e executivo. o edital completo e melhores informações poderão 
ser obtidos, na rua Dr. José cláudio Valladão Ferraz, 208 – centro- 
FAriA LeMos – cep:36.840-000 – Fone: (32)3749.1180, de 12:00 
às 18:00 horas – e-mail licitacao@Faria Lemos.mg.gov.br - site www.
Faria Lemos.mg.gov.br

3 cm -15 1750772 - 1

Felício dos Santos

Prefeitura Municipal

PROC. N° 018/2023 CRED. N° 004/2023 INEXIG. N° 005/2023
Credenciamento de profissionais médicos, pessoas físicas ou jurídi-
cas, para a realização de prestação de serviços relacionados à Medicina 
do Trabalho. com inicio após esta publicação podendo os interessa-
dos credenciar a qualquer tempo até 31/12/2023. retirada doedital no 
site:www.feliciodossantos.mg.gov.br, inf.: Tel:38 3523-1225. ricardo 
rocha/prefeito Municipal.

2 cm -15 1750924 - 1

Felisburgo

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO PROC. 06/2023
Extrato Ratificação - Proc. 006/2023 - Dispensa 01/2023 – Data: 
01/02/2023 - objeto: Aquisição de produto para dedetização-blo-
queio de quarteirões em caráter de emergência para combate ao Aeds 
Aeegypti. Fornecedor: prag Minas comércio Agropecuário – cnpJ: 
21.578.205/0001-29 – valor total: r$ 5.880,00.

ideuvan de souza Avelar - prefeito Municipal.

2 cm -15 1750751 - 1

PREGÃO PRESENCIAL RP Nº 002/2023
 A prefeitura Municipal de Felisburgo torna público o reagendamento 
do dia da realização da sessão referente ao proc. Adm. nº 007/2023, pp 
rp nº 002/2023, objeto: registro de preço para futura e eventual aqui-
sição de gêneros alimentícios para o programa de Alimentação escolar. 
A nova data de abertura será dia 23/02/2023, às 07:30hrs. informações 
na sede da prefeitura Municipal localizado a Av. Brasil, nº 969, centro 
ou pelo site www.felisburgo.mg.gov.br.  ideuvan de souza Avelar - pre-
feito Municipal.

2 cm -15 1750743 - 1

Ferros

Câmara Municipal

 EXTRATO DE CONTRATO – PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 002/2023, INEXIGIBILIDADE Nº 002/2023 

objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de consul-
toria e assessoria jurídica. contratada: HeLDer FerreirA socie-
DADe inDiViDuAL De ADVocAciA, inscrita no cnpJ no: 
22.869.740/0001-00. Valor total do contrato: r$ 49.500,00 (quarenta e 
nove mil e quinhentos reais). Vigência: 01/02/2023 até 31/12/2023.

2 cm -15 1751056 - 1

Fervedouro

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

A prefeitura Municipal de Fervedouro/MG, torna pública a realização 
do procedimento de Licitação na Modalidade Tomada de preços n° 
002/2023 – contratação de empreitada global para pavimentação na 
rua Achiles Júnior no Município de Fervedouro. para data de abertura: 
09 de março de 2023 (às 08:45 horas). Maiores informações: Tel: (32) 
3742-1167, site: www.fervedouro.mg.gov.br, pelo e-mailcompraselici-
tacoes@fervedouro.mg.gov.br ou na sede da prefeitura Municipal de 
Fervedouro. carlos coríndon de Araújo – prefeito Municipal.

3 cm -15 1750760 - 1

Formiga

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

 EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0006/2023
Torna público que suspenDeu o pregão eletrônico 003/2023 – 
registro de preços. Tipo: Menor preço unitário. objeto: aquisição de 
HiDroMeTros. suspenso para que seja regularizado o edital, 
nova data de abertura em breve. Záira rangel – pregoeira

1 cm -15 1750537 - 1

 EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2023
 realizará a Tomada de preços 001/2023. Tipo: Menor preço. regime: 
Menor preÇo uniTário. objeto: eLABorAÇÃo Do pro-
GrAMA De eDucAÇÃo AMBienTAL. A abertura da sessão será às 
08h30min, do dia: 03/03/2023. Local: rua Antônio José Barbosa, 723 
– santa Luzia. Aos interessados, informações está à disposição no site: 
www.saaeformiga.com.br. Felipe carvalho – presidente cpL.

2 cm -15 1750534 - 1

Francisco Badaró

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023
proceDiMenTo LiciTATÓrio nº 013/2023 o Município de Fran-
cisco Badaró/MG, torna público que fará realizar proceDiMenTo 
LiciTATÓrio nº 013/2023 - Modalidade ToMADA De preÇos 
nº 002/2023, para contratação de empresa especializada no ramo de 
construção civil, sob o regime de empreitada de menor preço GLo-
BAL, para a execução de serviços de reforma da igreja nossa senhora 
do rosário, no município de Francisco Badaró/MG. DATA De ABer-
TurA: 08/03/2023 às 09:00h. Maiores informações: Fone: (33) 3738-
1228. e-mail: setor.licitacao@franciscobadaro.mg.gov.br

3 cm -15 1750950 - 1

Fronteira

Prefeitura Municipal
AVISO - EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2023
reGisTro De preÇos 015/2023 - MAior DesconTo prefei-
tura Municipal de Fronteira - Aviso - edital de Licitação - preGÃo 
presenciAL nº 020/2023 - rp 015/2023. MAior DesconTo. o 
prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, torna público que 
receberá até às 08hrs20min do dia 03 de março de 2023, o credencia-
mento e os envelopes de propostas e habilitação, no protocolo central, 
sito na Av. Minas Gerais nº 110 - centro - Fronteira/MG, referente ao 
preGÃo presenciAL, objetivando o registro de preços para aqui-
sição de medicamentos de “A” a “Z”, por MAIOR DESCONTO PER-
cenTuAL sobre os preços de fábrica, constantes da tabela ceMeD, 
a serem utilizados no atendimento das necessidades da Farmácia de 
Todos, por um período de 12 (doze) meses. edital disponível no ende-
reço eletrônico www.fronteira.mg.gov.br/licitacao/

Fronteira/MG, 15 de fevereiro de 2023
eLAine pinesso

pregoeira
4 cm -15 1750937 - 1

Governador 
Valadares

Prefeitura Municipal
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2023

Aviso de Retificação. O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADA-
RES TORNA PÚBLICA A Retificação do aviso de extrato da ata do 
pregão 000005/2023 pAc 000010/2023 - (Aquisição de cimento cp-ii 
40 para uso dos Departamentos da secretaria Municipal de obras e 
serviços urbanos). publicado no dia 15 de fevereiro de 2023 no Diário 
Oficial do Município (fl.02), Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
(fl.5) e no Diário Oficial da União (fl.233, seção 3) no dia 15 de feve-
reiro de 2023. Onde se lê: “Inicio 31/01/2023 e termino em 31/01/2023. 
“ Leia-se: Inicio 31/01/2023 e termino em 31/01/2024. Governador 
Valadares, 15 de fevereiro de 2023. Filipe rigo Diniz- secretário Muni-
cipal de Administração.

3 cm -15 1751020 - 1

PREGÃO PRESENCIAL Nº 124/2022
Aviso de Homologação. o Município de Governador Valadares torna 
pública a homologação do pregão presencial 000124/2022 - pAc 
000747/2022 - contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento 
das peças, nos veículos automotores da linha pesada de propriedade 
da secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Abasteci-
mento do município de Governador Valadares. Aquisição de peças e 
acessórios originais/genuínos para reposição, nos veículos automoto-
res da linha pesada de propriedade da secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Agricultura e Abastecimento, através da contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva com fornecimento das peças e acessórios. em decor-
rência do exposto no processo de licitação a mim apresentado, homo-
logo o seu objeto à licitante (cArLos pAZ DA siLVA nos lotes 2 e 3 
no valor total de r$ 363.002,00, incA LAnTernAGeM e coMer-
cio LTDA nos lotes 4 e 5 no valor total de r$ 400.200,00 e ToTAL 
TrATores Do BrAsiL coM e MAnuTenÇÃo LTDA no lote 1 
no valor total de r$ 152.004,70) Valor Total da licitação r$ 915.206,70 
(novecentos e quinze mil duzentos e seis reais e setenta centavos). 
Governador Valadares, 15 de fevereiro de 2023. Filipe rigo Diniz- 
secretário Municipal de Administração.

5 cm -15 1751022 - 1

Grão Mogol

Prefeitura Municipal
PROC. 15/23-PP 8/23

 Aquisição de combustíveis Br 251-credenciamento: 6/3/23-9h.licita-
caograomogol.mg@gmail.com-www.graomogol.mg.gov.br.

1 cm -15 1750806 - 1

Guanhães

Prefeitura Municipal
 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial nº 
001/2023, processo Licitatório nº 005/2023– objeto:contratação de 
empresa para fornecer licença temporária de uso do sistema de Gestão 

de saúde, em nuvem, em conformidade com a LGpD - Lei Geral de 
proteção de Dados para atender às necessidades da secretaria Munici-
pal de saúde. Data da sessão: 07/03/2023 às 09h. Maiores informações 
no setor de Licitação, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães 
ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h horas ou no site 
www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coelho Menezes - prego-
eira Oficial.

3 cm -15 1750528 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2023 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que acontecerá o pregão presencial 
nº 005/2023, processo Licitatório nº 020/2023– objeto:contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de 
impressão, com serviços de locação dos equipamentos, software de 
bilhetagem e abertura de chamados, assistência técnica com manuten-
ção corretiva e preventiva, incluindo a reposição de peças e forneci-
mento de todos os insumos necessários para a prestação de serviços 
(exceto papel). Data da sessão: 08/03/2023 às 09h. Maiores informa-
ções no setor de Licitação, na sede da prefeitura Municipal de Gua-
nhães ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h horas ou no 
site www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coelho Menezes - pre-
goeira Oficial.

3 cm -15 1750895 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA Nº 004/2022. 
A comissão permanente de Licitação do Município de Guanhães/MG 
torna público para conhecimento dos interessados que acontecerá a 
concorrência nº 004/2022, processo Licitatório nº 141/2022– objeto: 
contratação de empresa de engenharia para construção da escola 
Municipal Gustavo coelho, na sede do município de Guanhães/MG. 
Data da sessão: 20/03/2023 às 09h. Maiores informações no setor de 
Licitação, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães ou pelo tele-
fone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h, e ainda pelo e-mail licitacoes@
guanhaes.mg.gov.br ou no site www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Tei-
xeira coelho Menezes – presidente da cpL

3 cm -15 1750726 - 1

 RESULTADO DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 150/2022 
preGÃo eLeTrÔnico nº 048/2022 – objeto: registro de preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos destinados ao aten-
dimento da farmácia pública municipal de Guanhães – MG. empre-
sas vencedoras: A. D. DAMineLLi - eireLi, inscrita no cnpJ nº 
10.749.758/0001-80, no valor total de r$ 22.550,00, BeLLpHArMA 
MeDicAMenTos LTDA, inscrita no cnpJ nº 26.089.337/0001-00, 
no valor total de r$ 28.445,00, crisTALiA proDuTos QuiMicos 
FArMAceuTicos LTDA, inscrita no cnpJ nº 44.734.671/0001-51, 
no valor total de r$ 75.300,00, DisTriBuiDorA De MeDicAMen-
Tos BAcKes eireLi, inscrita no cnpJ nº 25.279.552/0001-01, no 
valor total de r$ 22.570,00, DMB - DisTriBuiDorA De MeDicA-
MenTos BeLTrAo eireLi, inscrita no cnpJ nº 34.093.466/0001-09, 
no valor total de r$ 23.500,00, DroGAriA pires MirAnDA 
eireLi, inscrita no cnpJ nº 10.226.122/0001-54, no valor total de 
r$ 21.200,00, FiA coMercio De proDuTos HospiTALAres 
LTDA, inscrita no cnpJ nº 40.724.582/0001-73, no valor total de r$ 
32.800,00, F V p coeLHo, inscrita no cnpJ nº 26.294.192/0001-80, 
no valor total de r$ 2.620,00, MD FArMA DisTriBuiDor ATA-
cADisTA LTDA, inscrita no cnpJ nº 24.325.781/0001-52, no valor 
total de r$ 55.250,00, nuTriMinAs coMÉrcio De nuTricoes 
DieTeTicAs e MATeriAis HospiTALAres LTDA, inscrita no 
cnpJ nº 22.218.845/0001-90, no valor total de r$ 24.600,00, pon-
Tes e GueDes DisTriBuiDorA De MeDicAMenTos LTDA, 
inscrita no cnpJ nº 37.920.081/0001-58, no valor total de r$ 8.700,00, 
sirio pHArMA eireLi, inscrita no cnpJ nº 31.495.759/0001-16, no 
valor total de r$ 16.650,00, Ts FArMA DisTriBuiDorA, inscrita 
no cnpJ nº 21.189.554/0001-59, no valor total de r$ 97.560,00. A lici-
tação resultou no valor total de r$ 431.745,00 (quatrocentos e trinta 
e um mil setecentos e quarenta e cinco reais). Data de Julgamento: 
10/02/2023. Mariana Teixeira Coelho Menezes – Pregoeira Oficial.

7 cm -15 1751041 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023
 A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará o pregão eletrônico nº 
002/2023, processo Licitatório nº 004/2023através da plataforma www.
licitardigital.com.br no dia 07/03/2023 às 09h – objeto: contratação de 
empresa especializada, objetivando a prestação de serviços de locação 
de equipamentos de informática, em regime de comodato, para a reali-
zação das atividades diárias dos agentes de saúde. Maiores informações 
no setor de Licitação, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães 
ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h horas, e ainda pelo 
e-mail licitacoes@guanhaes.mg.gov.br ou site: www.guanhaes.mg.gov.
br Mariana Teixeira Coelho Menezes - Pregoeira Oficial.

3 cm -15 1750523 - 1

 AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023
 A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará o pregão eletrônico nº 
004/2023, processo Licitatório nº 008/2023através da plataforma www.
licitardigital.com.br no dia 09/03/2023 às 09h – objeto: contratação 
de empresa para emissão, distribuição, gerenciamento e administra-
ção de benefício de auxílio alimentação para os servidores Munici-
pais. Maiores informações no setor de Licitação, na sede da prefeitura 
Municipal de Guanhães ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 
17h horas, e ainda pelo e-mail licitacoes@guanhaes.mg.gov.br ou site: 
www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coelho Menezes - prego-
eira Oficial.

3 cm -15 1750525 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público 
para conhecimento dos interessados que realizará o pregão eletrônico 
nº 006/2023, processo Licitatório nº 019/2023através da plataforma 
www.licitardigital.com.br no dia 10/03/2023 às 09h – objeto: registro 
de preços para futura e eventual aquisição de insumos de saúde para 
atendimento das demandas da secretaria Municipal de saúde. Maio-
res informações no setor de Licitação, na sede da prefeitura Munici-
pal de Guanhães ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h 
horas, e ainda pelo e-mail licitacoes@guanhaes.mg.gov.br ou site: 
www.guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coelho Menezes - prego-
eira Oficial.

3 cm -15 1750531 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará o pregão eletrônico nº 
001/2023, processo Licitatório nº 003/2023através da plataforma www.
licitardigital.com.br no dia 06/03/2023 às 09h – objeto: registro de 
preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento 
de sementes de milho e feijão. Maiores informações no setor de Lici-
tação, na sede da prefeitura Municipal de Guanhães ou pelo telefone 
(33) 3421-1501, das 13h30 às 17h horas, e ainda pelo e-mail licita-
coes@guanhaes.mg.gov.br ou site: www.guanhaes.mg.gov.br Mariana 
Teixeira Coelho Menezes - Pregoeira Oficial.

3 cm -15 1750887 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 
A Pregoeira Oficial do Município de Guanhães/MG torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará o pregão eletrônico nº 
003/2023, processo Licitatório nº 006/2023através da plataforma www.
licitardigital.com.br no dia 08/03/2023 às 09h – objeto: contratação de 
empresa para fornecimento de drone e cartão sD, para atender as neces-
sidades administrativas da secretaria Municipal de Governo. Maiores 
informações no setor de Licitação, na sede da prefeitura Municipal de 
Guanhães ou pelo telefone (33) 3421-1501, das 13h30 às 17h horas, 
e ainda pelo e-mail licitacoes@guanhaes.mg.gov.br ou site: www.
guanhaes.mg.gov.br Mariana Teixeira coelho Menezes - pregoeira 
Oficial.

3 cm -15 1750529 - 1
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